
 

FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 

REFERENTE: PREGÃO Nº 126/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 

PROCESSO N.º: 00591.11.07.611.2017  
 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de cesta básica que compõem o suporte nutricional do Programa 
de Complementação Alimentar para atender indivíduos portadores de tuberculose, hanseníase, pessoas 
vivendo com HIV/AIDS (PVHA) e doenças oncológicas em tratamento, pacientes com desnutrição grave e 
portadores de patologias com aumento de demanda nutricional ou em situação de risco ou agravo nutricional, 
acompanhados na rede de atenção básica da Secretaria de Saúde do Município de Camaçarí-Ba.  
 
Em resposta aos questionamentos de empresas interessadas em participar do Pregão em referência, 
informamos a Secretária de Saúde - SESAU tem a informar: 
 
EMPRESA 01 - PERGUNTA E RESPOSTA  
 
1. Falta de exigência de apresentação de comprovação de registro dos produtos junto a Anvisa, ou o 

comunicado de inicio de fabricação protocolado junto a Anvisa, para os produtos dispensados de registro 

conforme RDC 23 15 Março de 2000. 

2- Falta de exigência de comprovação de inspeção para os produtos de origem animal, que são subordinados 

ao Ministério da agricultura, ex: SIF, SIE,SISB.  

3- Exigência de laudo microscópico conforme letra d, Para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08 e 09 conforme 

Resolução – RDC nº 14, de 28 de Março de 2014.,Acontece que a resolução citada não traz exigências das 

analises que estão impostas no edital, inclusive a analise de % matéria gorda , seria para produtos de origem 

animal, e que não está contemplada na RDC 14 de 28 de Março de 2014. 

 

Em resposta ao questionamento da Empresa 01, temos a esclarecer que a principal interessada em incentivar o 

caráter competitivo e não direcionador do certame é a comissão licitante, haja vista que quanto maior o número 

de empresas participantes, maior será a possibilidade da competição e negociação em busca do melhor 

preço/qualidade.  

 

QUESTIONAMENTO 01 –  As exigências técnicas solicitadas para cada Item do Termo de Referência, garante 

o controle e qualidade dos produtos em questão; 

QUESTIONAMENTO 02 -  Alteração realizada; 

QUESTIONAMENTO 03 - Alteração realizada 
 
 

EMPRESA 02 - PERGUNTA E RESPOSTA 
 
Em resposta ao questionamento da Empresa 02, temos a esclarecer que a principal interessada em incentivar o 

caráter competitivo e não direcionador do certame é a comissão licitante, haja vista que quanto maior o número 

de empresas participantes, maior será a possibilidade da competição e negociação em busca do melhor 

preço/qualidade.  

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



ITEM 01 –  Alteração realizada substituído o ingrediente gordura vegetal hidrogenada por somente gordura 

vegetal; 

ITEM 02 -  Permanece as especificações do Termo de Referência; 

ITEM 03 - Permanece as especificações do Termo de Referência; 
ITEM 06 - Alteração realizada, verificar termo de referência. 
 
 
 
Em 09/01/2018. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
Ana Carolina Santos 
Pregoeira da COMPEL 


